
ÚVODNÍK AKTUALITY
K byl jmenován výkonným ředitelem
naší společnosti Ing. Vladimír Myšička. Dále
byl k tomuto datu jmenován novým ředi-
telem dceřiné společnosti Freyssinet CS
Bc. Miroslav Havlíček.

se uskutečnilo výjezdní zasedání do-
zorčí rady dceřiné společnosti Stavby mostov
Slovakia v prostoru stavby Zvolen. Na tomto
zasedání byla ústřední otázkou realizace této
rozestavěné stavby. Dále byly projednávány
otázky související se zahájením stavby D1
Jánovce – Jablonov II a pokračování výstavby
mostu v Trenčíně, výsledek hospodaření v ro-
ce 2012 a obchodní plán pro rok 2013, který
dává záruku dalšího rozvoje.

se zástupce společnosti zúčastnil mi-
mořádného zasedání stavební sekce Hospo-
dářské komory Prahy. Toto zasedání bylo svo-
láno za účelem projednání složité situace
malých a středních stavebních společností
z důvodu neutěšené platební morálky někte-
rých investorů.

V týdnu od proběhlo vyhodno-
cení roku 2012 a projednání plánu na rok
2013 s divizemi SMP CZ a dceřinými společ-
nostmi.
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se v Darovanském dvoře u Rokycan usku-
tečnil pracovní seminář pracovníků divize 5

odohospodářské stavby. Tohoto semináře se
zúčastnilo rovněž vedení společnosti a zá-
stupci ostatních divizí naší společnosti. Na
programu mimo školení byla prezentace
všech projektů v realizaci a prezentace změn
v řízení divize v roce 2013.

V odpoledních hodinách téhož dne se
uskutečnilo v Brně zasedání dozorčí rady dce-
řiné společnosti ARKO Technology. Při tomto
zasedání byla ústřední otázkou realizace no-
vě zahajovaných staveb získaných ve veřej-
ných soutěžích ke konci roku 2012. Dále byl
projednán výsledek hospodaření v roce 2012
a byl rovněž projednán obchodní plán pro rok
2013, který dává záruku dalšího rozvoje.

se uskutečnila společná Výroční konfe-
rence techniků společností SMP CZ a Prům-
stav a jejich dceřiných společností ARKO
Technology, Freyssinet CS, SMS a APS Alkon.

V

„

„

Pokud se čínská astrologie
zakládá na pravdě, bude rok
2013 – rok hada – dobrým
rokem pro všechny ty, kteří
trvale usilují o svůj rozvoj,
vzdělávají se, trénují a zdo-
konalují se ve svých doved-
nostech. Buďme mezi ni-
mi!“. Těmito slovy, tímto pře-

svědčením a tímto přáním začíná úvodník po-
sledního čísla magazínu 360° předseda VINCI
CONSTRUCTION p. Jean Rossi. Jeho poselství
je určeno více než 70 000 zaměstnancům tisí-
covky filiálek VINCI CONSTRUCTION rozmís-
těných po celém světě. Naprostá většina těch-
to filiálek se potýká s nejrůznějšími krizemi,
poklesem obratu a výnosů, nedostatečnými
obchodními příležitostmi a dalšími problémy,
které nemají okamžitá a ani jednoduchá řeše-
ní.

Naše priority jsou jasné:
zrychlit synergii,
usnadňovat mezinárodní mobilitu,
posílit naši schopnost navrhovat a realizovat
komplexní projekty na klíč,
vyvíjet nové digitální nástroje, které mohou
být použity na všech našich pracovištích
a vybudovat skutečnou kulturu bezpečnosti
na všech úrovních.“

Když jsme v závěru loňského roku začali při-
pravovat strategii SMP CZ a skupiny sester-

Přesto ve svém závěru p. Rossi přináší ná-
vrhy na to, jak se se současnou situací vypořá-
dat:

ských a dceřiných společností, pro následující
tříleté období, dospěli jsme mimo jiné i k výše
uvedeným závěrům. Pokud chceme v tako-
vých podmínkách, které nastaly, obstát, musí-
me využít obchodní, technický, technologický,
výrobní i lidský potenciál, kterým naše „rodi-
na“ firem SMP CZ, Průmstav, ARKO TECHNO-
LOGY, Freyssinet CS, SMS a APS ALKON
disponuje. Musíme být připraveni flexibilně
reagovat na potřeby jednotlivých projektů,
umět efektivně nasazovat výrobní kapacity
s cílem minimalizovat náklady. Musíme být
schopni inovovat, navrhovat a realizovat tako-
vá technologická řešení, která přinesou efekt
jak nám, tak i objednateli. V maximální míře je
nutné umět poskytovat a sdílet správné infor-

mace, protože tím snížíme chybovost i nákla-
dovost atd.
Je uklidňující vědět, že v případě strategie
jsme plně sladěni s akcionářem a že můžeme
využívat finanční i technickou sílu skupiny
VINCI a sdílet know-how největšího staveb-
ního holdingu na světě.
Každá strategie má však tu nevýhodu, že není
konkrétní. Každou firmu ale tvoří zaměstnan-
ci, kteří musí být schopni výše uvedené úkoly
převést do jasných úkolů a cílů. Jinými slovy,
potřebujeme zaměstnance, kteří mají znalosti
a dovednosti, umožňující nám tyto úkoly zrea-
lizovat, kteří trvale usilují o svůj rozvoj, vzdě-
lávají se, trénují a zdokonalují.
Na výroční konferenci techniků, kterého se
v letošním roce účastnilo na 250 zaměstnanců
společností SMP CZ, Průmstav, ARKO TECH-
NOLOGY, Freyssinet CS, SMS a APS ALKON,
zazněl i zajímavý příspěvek týkající se

kom-
petentní lidé fungují daleko efektivněji a lev-
něji, než cokoliv svázané nejrůznějšími byro-
kratickými postupy, procedurami a systémy.
Poslední věta úvodníku p. Rossiho byla i jejím
nadpisem. Volně přeloženo: „Pokud se tyto
myšlenky stanou skutečností a pokud je bu-
deme dále rozvíjet, můžeme naše aktivity
a náš výkon udržet a posílit.“
Když se nad touto větou zamyslím, cítím v ní
ohromnou příležitost. Odhodlání se s ní zto-
tožnit musí najít v sobě už ale každý sám.

tohoto
tématu, ze kterého jasně vyplynulo, že

Pavel Kameník
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Vážení, rád bych vás touto cestou informoval
o akci Raspenava.

Nejprve pár holých faktů. V srpnu 2010 bylo
město Raspenava zasaženo povodní, kdy řeka
Smědá napáchala obrovské škody, a to jak na
soukromém, tak na městském majetku, při-
čemž došlo ke stržení většiny lávek a pode-
mletí nebo jinému poškození několika mos-
tů.
V září 2010 se naše firma angažovala pomoci
městu, a to jak s výstavbou jedné provizorní
lávky u městského úřadu, tak materiální po-
mocí pro místní hasiče (čerpadla apod.).
Po opadnutí vody a sečtení škod byla firmou
Valbek zpracována dokumentace pro staveb-
ní povolení a město zažádalo o dotaci Mini-
sterstvo pro místní rozvoj. Zakázka je finan-
cována v plném rozsahu z dotačního progra-
mu „Obnova obecního a krajského majetku
postiženého živelnou nebo jinou pohromou“,
Podprogram 217 117.
Smlouva s městem byla podepsána v říjnu
2011 s termínem dokončení v dubnu 2012.
Město však dostalo přidělenou dotaci až
v červnu 2012. Proto se jako první řešil doda-
tek č. 1 SOD s termínem zahájení 08/2012
a termínem dokončení 04/2013. V současné
době se řeší dodatek č. 2 s termínem dokon-
čení 08/2013, protože objednatel nedovolil
zahájit práce najednou na všech objektech
z důvodu dopravní obslužnosti občanů mě-
sta.
Navržená stavba řeší opravu 11 lávek
a 4 mostků zničených bleskovou povodní
v srpnu 2010.
Všechny tyto lávky a mosty jsou přes řeku
Smědou, která rozděluje město na dvě části
a bez těchto lávek a mostů je chod města vel-
mi problematický. Dále bych vás rád seznámil
s jednotlivými stavebními objekty.

: Lávka pro pěší s dol-
ní mostovkou, trvalá, kolmá, v přímé, s nor-
SO 201 Lávka V Tamplích

movou zatížitelností.
Ocelová příhradová
nosná konstrukce láv-
ky je prostý nosník
o rozpětí 19,800 m,
výška příhradového
nosníku je 1,4 m.
Uložení konstrukce
pomocí dvojice loži-
sek na každé opěře. Spodní stavba mostu je
tvořena dvojicí železobetonových opěr vybu-
dovaných v místě původní lávky. V současné
době jsou provedeny úložné prahy a předpo-
klad montáže OK je v březnu.

: Jedná se o monolitický
železobetonový rám o jednom hlavním a jed-
nom vedlejším (inundačním) poli. Nosnou
konstrukci hlavního pole tvoří železobetono-
vý trám proměnné výšky 0,75 - 1,25 m a pro-
měnné šířky 2,40 - 3,60 m s konzolami, pro-
měnná šířka desky činí 5,00 - 7,68 m. Délka
hlavního pole je 27,5 m a vedlejšího inundač-
ního 7,5 m. Před zahájením prací muselo být
přeloženo vedení NN a veřejné osvětlení.
V současné době je provedena nosná kon-
strukce, položena izolace pod římsami a pra-
cuje se na bednění a armování říms.

: Lávka pro pěší, trva-
lá, kolmá, v přímé, s normovou zatížitelností.
Prefabrikované nosníky délky 20,40 m, výška
nosníku 450 mm. Uložení konstrukce pomocí
vetknutí do úložného prahu a na dvojici loži-
sek. Spodní stavba mostu je tvořena dvojicí
železobetonových úložných prahů vybudo-
vaných na stávající spodní stavbě, založené
na mikropilotách. V současné době je lávka
zprovozněna včetně zábradlí a probíhá mon-
táž gabionových křídel na rampách.

: Lávka je
stejná jako SO 203. V současné době jsou pro-
vedeny mikropiloty a byla zahájena práce na
úložných prazích

: Tato lávka je typo-
vě stejná jako SO 201. V současné době je láv-
ka v provozu bez živic na předmostích.

: Konstrukce lávky je
shodná jako SO 201. V současné době jsou
provedeny mikropiloty a probíhají práce na
úložných prazích. Dále probíhá výroba mos-
tovky v naší výrobně OK Beroun.

SO 202 Lávka U Fialů

SO 203 Lávka U Chrousta

SO 204 Lávka U sběrných surovin

SO 205 Lávka U obecňáku

SO 206 Lávka U školy

SO 207 Most U mlýna

SO 208 Lávka U Karlíka

SO 209 Lávka U Šance

SO 210 Lávka U Janečků

SO 211 Lávka U Kopalů

SO 212 Most U Vlnapu

: Mostní objekt je navr-
žen jako spřažená nosná konstrukce systému
beton-beton (nosníky tvaru T a spřažená des-
ka), prostý nosník o 1 poli. Spodní stavba mos-
tu je tvořena dvěma krajními úložnými prahy
vybudovanými na stávající spodní stavbě, za-
loženými na mikropilotách. V současné do-
bě je vybudováno provizorium pro přeložku
vody a plynu, které vedou na stávajícím mos-
tě. Tento most je stěžejní pro pohyb ve městě.

: Lávka stejná jako
SO 201. V současné době jsou provedeny mi-
kropiloty.

: Typ lávky je jako
SO 203. V současné době je lávka zprovozně-
na včetně zábradlí a probíhá montáž gabio-
nových křídel na rampách. Zprovoznění před
koncem roku bylo nutné z důvodu otevření
nově vybudované mateřské školky.

: Lávka je obdobná
jako předchozí lávka SO 209. V současné do-
bě je provedena NK lávky včetně sklopného
zábradlí.

: Jedná se o repasi stá-
vající ocelové lávky z „I“ profilů s ocelovou
mostovkou. V rámci oprav bude vyměněno
ocelové zábradlí a obnovena PKO na lávce.
Budou provedeny drobné úpravy pro napoje-
ní na stávající komunikaci. Práce na této lávce
budou zahájeny za vhodných klimatických
podmínek.

: Mostní objekt je navr-
žen jako dvoupolová konstrukce. Hlavní pole
tvoří ocelové nosníky spřažené se železobe-
tonovou deskou. Vedlejší pole je navrženo ja-
ko železobetonová deska. Rozpětí hlavního
pole je 12,7 m a vedlejší pole 5,2 m. Opěry
jsou vybudovány na mikropilotách, pilíř bude

Z NAŠICH STAVEB
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RASPENAVA – OPRAVA LÁVEK A MOSTŮ,
POVODEŇ 08/2010

částečně ponechán, přizděn a opatřen novým
stativem. V současné době jsou provedeny
mikropiloty a probíhají práce na budování
spodní stavby. Součástí objektu je i přeložka
vodovodu, plynu a sdělovacích kabelů.

: Most je
navržen jako jednopolová spřažená ocelobe-
tonová konstrukce tvořená ocelovými nosní-
ky tvaru „I”s rozpětím 18,2 m spřaženými
železobetonovou deskou. Šířka nosné kon-
strukce je 5 m. Spodní stavba je založena na
mikropilotách na částečně ubouraných ná-
břežních zdech. Tento objekt může být reali-
zován až po zprovoznění SO 212 a SO 215
z důvodu obslužnosti.

: Lávka je shodná
s ostatními „ocelovkami”, pouze rozpětí je
22,40 m. V současné době je uložena OK láv-
ky a probíhá montáž dřevěné mostovky.

: Mostní objekt je
navržen jako rámová konstrukce o dvou po-
lích. Spodní stavba mostu je tvořena dvěma
krajními úložnými prahy vybudovanými na
stávající spodní stavbě, založenými na mikro-
pilotách. Nová nosná konstrukce je navržena
jako železobetonová monolitická konstrukce
s vetnutím do středového pilíře vybudované-
ho na místě původního. Nosná konstrukce je
uložena kluzně přes příčníky na nových úlož-
ných prazích. Rozpětí polí 2 x 11,05 m šířka
NK 5,75 m. Součástí mostu je i přeložka vodo-
vodu. V současné době je provedena spodní
stavba a zahajuje se montáž skruže.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem kole-
gům a spolupracovníkům střediska 15 za při-
jetí k tomuto středisku po mé roční „stáži“ na
dálnici v Polsku.

Radek Peteřík

SO 213 Most U Mysliveckého zátiší

SO 214 Lávka U Prádeho

SO 215 Most U Interiéru

2
Lávka v Tamplích Lávka u Fialů

Lávka U Šance

Lávka U Chrousta

Lávka U obecňáku

Lávka U školy

Lávka U Prádeho
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V

Po men

ážení čtenáři Zpravoda-
je, dovolte mi v následují-
cích řádcích Vás informo-
vat o zakázce Prodloužení
trasy Metra V. A ze stanice
Dejvická do stanice Mo-
tol. Historicky se pro naše

středisko (nyní stř. 23, Divize 2) jedná již o tře-
tí zakázku tohoto typu. Naše činnost na rozši-
řování pražského metra započala v roce 2000
v rámci prodloužení metra C z Holešovic do
Ládví a plynule pokračovala v letech 2004 –
2008 v rámci budování dalšího prodloužení
této trasy z Ládví do Letňan.

ší pauze vyplněné budováním zejmé-
na tzv. hloubených tunelů Letná v rámci za-
kázky Městský okruh-tunel Blanka, se vrací-
me již potřetí do prostředí, které již sice zná-
me, ale přesto je v mnohém jiné, než jsme byli
zvyklí z minulých dvou zakázek.

Co se t

P

ýče dodavatelského systému, vezme-
me-li shora: Investor - Magistrát hl. m. Prahy,
technický dozor investora – IDS i objednatel
Metrostav Divize 8, tady se nic nezměnilo.
My, jako dodavatel, ale tentokrát vystupuje-
me jako sdružení SMP-Eurovia-Metro V. A
(SMP vedoucí). Naši činnost jsme zahájili na
jaře 2011, ale hlavní objemy budou v letech
2013 - 14. Termín plánovaného zprovoznění
byl o měsíc zkrácen, a to na 28. 9. 2014.

ředmětem díla „našeho sdružení“ je zejmé-
na „Zajištění stavební jámy a zemní práce na
sdruženém vzduchotechnickém objektu” na

ulici Evropská včetně kompletní dodávky sta-
vební části tohoto VZT objektu a přilehlého
zařízení staveniště tzv. ZS E1. Dále pak dodáv-
ka prací HSV-PSV v traťových úsecích mezi
stanicí Dejvická a stanicí Petřiny. Dále je to
zajištění stavební jámy a zemní práce ve sta-
nici Petřiny včetně velkého množství provi-
zorních a definitivních přeložek inženýrských
sítí. Zajišťujeme také kompletní dodávku
objektu „Osvětlení stanice Petřiny“ a její
architektonické ztvárnění ve smyslu dodávek
podhledů a smaltovaných obkladů. Z tohoto

objemu připadly Eurovii objekty zajištění sta-
vebních jam, zemní práce, sadové úpravy
a veškeré přeložky inženýrských sítí a zjed-
nodušeně řečeno, nám připadly práce zejmé-
na betonových a ocelových konstrukcích.

ěnilo oproti minulým zakázkám je
charakter námi budovaných stavebních
objektů. Zatímco v minulosti jsme dodávali
především železobetonové konstrukce hlou-
bených tunelů nebo hloubených stanic, nyní
se převažující objem naší dodávky nachází
v traťových ražených úsecích jednokolejných
tunelů. Tyto tunely jsou, jak je všeobecně zná-
mo, budovány u nás nově použitou tzv. meto-
dou TBM – tedy pomocí speciálních razicích
strojů, které nově budované tunely nejen vyra-
zí, ale současně poskládají ze speciálních
železobetonových segmentů - tubinek ostění
tunelu. Tím je tunel zároveň opatřen defini-
tivním ostěním, čímž je nejen staticky zajiš-
těn, ale i utěsněn proti podzemní vodě.

žení metra V. A má čtyři traťové (me-
zistaniční) úseky: Dejvická-Červený vrch,
Červený vrch-Veleslavín, Veleslavín-Petřiny
a Petřiny-Motol. Na prvních třech z nich jsou
předmětem naší dodávky tzv. práce HSV-PSV,
což reprezentuje provedení tzv. vyrovnáva-
cích podkolejových betonů, definitivních že-
lezobetonových a zděných konstrukcí vč. spe-
ciálních protipožárních vrat v propojkách
a dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro
veškeré kabelové rozvody. Pro představu je
celková délka „našich“ jednokolejných tune-
lů 2 x 4,1 km, tedy přes 8 km a je na ní celkem

Co se zm

Prodlou

15 námi vystrojovaných propojek. Tyto práce
samy o sobě by byly celkem jednoduché.
Největším problémem je přístup do tunelů,
neboť na všech třech úsecích dohromady by-
ly 3, nyní již pouze 2 přístupové body. Navíc
současně probíhá budování jednotlivých sta-
nic, takže průjezd z jednoho úseku do druhé-
ho přes tyto stanice je většinou vyloučen.

Jediná sjízdná rampa do tunelů byla již zruše-
na, a tak nezbývá než veškerý potřebný mate-
riál po dovezení k přístupovému otvoru spus-
tit jeřábem do jámy a následně menšími do-
pravními prostředky rozvážet těmito tunely
až do vzdálenosti téměř 1,5 km. Beton pak
přečerpávat pomocí potrubí z mixu v úrovni
terénu do tzv. „utopeného“ mixu spuštěného
pomocí jeřábu do cca 30metrové hloubky do
úrovně tunelů. Následně tímto mixem couvat
třeba až již zmiňovaných 1,5 km. Pro předsta-
vu, tímto způsobem budeme muset do tune-
lu dostat cca 6 000 m betonu.

šechny výše uvedené skutečnosti kladou
maximální požadavky na organizaci výstavby,
včetně koordinace jednotlivých dodavatelů.
Vzhledem k současnému komplikovanému
dodavatelskému systému na metru jsou pod-
mínky pro souvislejší a hlavně efektivní způ-
sob výstavby zatím velice často více než sví-
zelné.

íce než jisté, že nás od nynějška až do kon-
ce léta 2014 čeká velice obtížné období, které
nejspíš vyvrcholí velkým tlakem objednatele
na maximální zkrácení doby výstavby již zmi-
ňovaného sdruženého vzduchotechnického
objektu, u něhož je velmi důležitá stavební
připravenost pro montáž technologií, na dru-
hou stranu zahájením jeho výstavby by se zne-
přístupnil jediný přístupový bod na téměř
2 km dlouhém úseku mezi stanicí Dejvická
a stanicí Červený vrch.
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Přečerpávání betonu ve stanici Veleslavín

Tunely TBM s provedenými vyrovnávacími podkolejovými betony

Tunely TBM – provádění vyrovnávacích betonů
Portál jednokolejných tunelů TBM, které po 1,1 km
ústí do stanice Petřiny

Petr JelínekTunely TBM v místě propojky

Rád ás seznámil
s nedávno dokončenou
stavbou plavební komory
v Hluboké nad Vltavou
s oficiálním názvem „Do-
končení vltavské vodní
cesty v úseku Hluboká

nad Vltavou – VD Hněvkovice“. Staveniště pro
provedení stavby plavební komory a prohrá-
bek koryta řeky Vltavy se přebíralo v zimním
období, a to 15. 12. 2010. Stavební práce byly
započaty hned na začátku roku 2011. V prv-
ních dnech se zahájily práce na prohrábkách
dna koryta řeky tak, aby bylo možné použít
vytěžený materiál z řeky na pracovní plošiny
pro provedení pilotové stěny, jako zajištění
stavební jámy. Hned následně byla rozebrána
původní vorová propust. Po provedení těchto
zahajovacích činností se započaly práce na
dvojité štětové jímce, aby bylo možné pokra-
čovat se stavbou v suchém prostředí. Sou-
běžně s montáží dvojité štětové jímky,

bych V byly zahájeny práce na pilotové zajišťovací
stěně. Po dokončení jak štětové jímky, tak
pilotové stěny, bylo zahájeno těžení stavební
jámy pro samotnou plavební komoru, horní
a dolní rejdu. Po dotěžení na základovou spá-
ru začaly perné chvilky, jak pro dodavatele že-
lezobetonových částí plavební komory Divi-
zi 2, středisko Petra Jelínka, tak samozřejmě
pro nás jako vedoucího sdružení. A to v tom,
jakým způsobem budeme betonovat stěny
plavební komory. Divize 2 podrobně a se vše-
mi náležitostmi navrhla postup betonáže po-
mocí posuvné skruže. Po usilovném jednání
se námi navrhovanou variantu povedlo pro-
sadit a práce na betonáži mohly být konečně
zahájeny. Postupem času a samozřejmě i pra-
cí investor začínal zjišťovat, že naše navržená
varianta opravdu funguje a největší odměnou
za závěr betonáže byl fakt, že investor řekl
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„Betony jsou lepší a pohlednější než v Čes-
kém Vrbném“, prováděné jiným dodavate-
lem. Současně s pracemi probíhajícími na be-
tonáži plavební komory, probíhaly práce i na
horní a dolní rejdě a na dělicích stěnách. Při
betonáži se současně do železobetonových
stěn osazovaly ocelové prvky jako pancéřo-
vání hran, pevná a plovoucí pacholata a v ne-
poslední řadě desítky metrů chrániček pro
napojení všech pohyblivých částí plavební
komory na elektrický proud. Po dokončení

veškerých železobetonových částí se stavba
rozjela na několika místech najednou.
Veškeré stěny směrované k zámku Hluboká
nad Vltavou se začaly obkládat žulovým ka-
menem tak, aby nově vybudované dílo lépe
zapadlo do kontextu krajiny. Dále se zahájily
práce na lávce, která zajišťuje přechod z pev-
niny na jez. Tuto dodávku lávky jsme dokázali
vzhledem k urychlení montáže navrhnout ja-

ko prefa a na stavbu se tím pádem podívalo
i další středisko Divize 2 Jiřího Šimůnka. V ne-
poslední řadě byly zahájeny práce na mozku
celé plavební komory a velínu. Velín jako tako-
vý je prací architekta Stříteckého. Jako po-
slední z velkých dodávek do plavební komory
se osadily vrata a klapka tak, aby plavební
komora sloužila pro povodí Vltavy i k případ-
nému převedení velkých vod. Plavební komo-
ra by při povodni byla regulována jako samo-
statný jez v Hluboké nad Vltavou, tak aby slou-

žila jako další jezové pole. Po osazení vrat
a klapky na samotné plavební komoře probí-
halo už jen nastavení všech řídicích systémů
a věřte, že jich opravdu nebylo málo. Trochu
jsem v kontextu plavební komory opomněl
prohrábky dna řeky Vltavy, kde bylo potřeba
z koryta vytěžit cca 80 tisíc m materiálu tak,
aby byla řeka Vltava splavná pro všechna pla-
vidla, která je plavební komora v Hluboké nad
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Vltavou schopna proplavit. Myslím, že nemá
cenu mluvit o tom, kolik jsme použili betonu,
železa atd. Každý se podle fotodokumentace
dovtípí, že to nebude z papíru. Stavba v létě
2012 dostala podobu dokončeného díla
a 1. 8. 2012 byl zahájen ověřovací provoz, včet-
ně prvního zkušebního proplavení. Ověřovací
provoz proběhl bez většího problému a celé
dílo se podle smluvního termínu podařilo
15. 11. 2012 předat bez vad a nedodělků. Zá-
věrem bych chtěl moc poděkovat všem kole-
gům, včetně těm z Divize 2, kteří se na stavbě
plavební komory podíleli. Z mého pohledu mi
bylo velkou poctou a zkušeností na stavbě
tohoto typu pracovat. Každému člověku, kte-
rý se zabývá vodohospodářskými stavbami
bych do budoucna přál, aby si plavební komo-
ru taky postavil.

Radek Macháček

Když jsem si připravoval ma-
teriál pro svou prezentaci na
letošní Výroční konferenci,
opět jsem si při práci na části
„Historie vzniku Divize 8 a Di-
vize 6“ uvědomil existenci
rychle plynoucího času. Divi-
ze 8 vstoupila do sedmého
roku své existence a Divize 6
pracuje na přípravě zakázky
ÚČOV – NVL již čtyři roky.
Rok 2012 patří nenávratně
minulosti, rychle se blíží jaro
– začátek plné stavební sezo-
ny. Máme za sebou projed-
nání plánu roku 2013, jsou
nám jasné naše ekonomické
a jiné úkoly. Pro kumulaci
energie a odvahy na plnění
budoucích úkolů je vždy dob-
rý pohled do úspěšné minu-
losti, který posílí a pomůže
nasměrovat mysl správným
směrem.
Dovolte mi tedy, abych si ješ-
tě v tomto kontextu trochu
zavzpomínal na uplynulý rok
2012. V lednu 2012 to z hle-
diska výrobní náplně vypada-
lo pro Divizi 8 docela proble-
maticky. Pro naplnění plánu
aktivity nám chybělo cca
250 mil. Kč. O to více potěší,

že můžu nyní s uspokojením
konstatovat, že rok 2012 byl
pro Divizi 8 opět úspěšný.
Podařilo se nám vyrovnat jak
s plánem aktivity, tak i s plá-
nem zisku.
Nebylo to vůbec jednoduché,

úspěšné splnění roku 2012
podmiňovala řada dílčích
úspěchů a vyřešení řady pro-
blémů.
Jsem rád, že se nám podařilo
úspěšně dokončit a předat
investorovi stavby KO ETU II
a PA Šutka. Cením si toho o to
více, protože šlo o velké stav-
by, které jsme realizovali po
několik let. Důležité též bylo
udržení si obchodního kon-
taktu s důležitými zákazníky
Škodou Praha Invest, s. r. o.
a ČEZ, a. s. v realizaci zakáz-
ky OB 18 Komplexní opravy
elektrárny v Prunéřově.
Stavbě TV Chaby 50 pak byla
z rozpočtu roku 2013 Magi-
strátem hlavního města Pra-
hy přidělena náležitá část fi-
nancí. To umožní naši část
stavby včetně mostu, který
pro nás staví Divize 1, dokon-
čit a uvést do provozu. Vyhráli
jsme také novou zakázku
v Ústí nad Labem, kterou rea-
lizujeme pro firmu Ústí Oils.
Doufáme, že se tato zakázka
stane naší dobrou referencí
a vstupem do další práce pro
tuto firmu. Pro firmu Soko-
lovská uhelná jsme úspěšně

zahájili práce na stavbě
„Úpravna důlních vod Eme-
rán“. Tato zakázka přinese
pro Divizi 8 důležitý objem
aktivity v letošním roce.
Samozřejmě, že mě mrzí neú-
spěch v soutěži o výstavbu

DIVIZE 8

DIVIZE 6

Divize 8 a 6 na jaře 2013

spalovny pro město Plzeň,
ZEVO Chotíkov. Zpracovaná
a podaná nabídka byla však
příkladem dobré spolupráce
přípravného týmu s ob-
chodním oddělením. Získali
jsme také mnoho cenných
zkušeností při koordinaci pra-
cí s technologickým partne-
rem z VINCI.
Mrzí mě též, že jsme se muse-
li v závěru roku vzhledem
k situaci v zásobě práce roz-
loučit s některými našimi ko-
legy a redukovat tak režijní
náklady. Byl to však, bohužel,
nezbytný krok.
Tým Divize 6 žil celý rok pří-
pravou očekávaného začátku
prací na ÚČOV-NVL Praha.
Bohužel k zahájení prací ne-
došlo. Tuto dobu jsme však
nepromarnili a dál se snaži-
li zdokonalovat komunikaci
uvnitř Sdružení s firmou
Hochtief a technologickými
firmami ze zahraničí.
Chtěl bych využít této příleži-
tosti a poděkovat všem pra-
covníkům Divize 8 a Divize 6
za dobrou práci a výsledky
roku 2012.
No a zpět do přítomnosti – do
začínajícího jara 2013. Divize
8 a Divize 6 je víceméně v po-
dobné situaci jako loni touto
dobou. Je proto třeba v úzké
spolupráci s obchodním od-
dělením rychle doplnit záso-
bu práce a vyhrát v soutěžích
nové zakázky. Jednoduše se
to řekne, ale sehnat práci
v dnešní složité době je velmi
těžké. Jsem přesvědčen, že
v Divizi 8 a také v Divizi 6 pra-
cují velmi kvalitní lidé. To je
podstatné pro úspěšné spl-
nění našich úkolů roku 2013.
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Nakonec jsem to přece napsal v úvodu tohoto
článku: naše úspěchy v minulosti jsou důleži-
tým momentem pro zdolávání budoucnosti.

Jiří Bažata

ÚDV EmeránÚDV Emerán

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA

FREYSSINET CS

Pomalu odtává sníh a začínají se nám roz-
bíhat práce v terénu. Je tedy správný čas si při-
pomenout základní věci , které se týkají BOZP,
především použití OOPP a pohybu po stave-

ništi. Dva projekty, které
byly předány do užívání
a jejichž realizace sice
skončila v loňském roce,
se nám přehouply do ro-
ku letošního, tedy strán-
ka předání dokladů a projektů samotných.
Jedná se o stavbu PPP R1, obchvat Banské
Bystrice a stavbu A2 v Polsku. Máme i ně-
kolik projektů, které běžely i přes zimu. Jed-
nak jsou to košické akce jako je Košický Hrad
a Košické parky, které již jsou zrealizovány
a probíhá jejich předání odběrateli, dále je to
projekt Zvolen Pustý Hrad – křižovatka. Na
tomto díle jsme pracovali celou zimu a až teď,
při kladných teplotách, můžeme začít dělat

naplno. Jedná se o kompletní dodávku křižo-
vatky „na klíč”. Tato dodávka se skládá z 57
stavebních objektů vč. mostů, vozovek, demo-
lic, parovodů, opěrných zdí, světelné signali-
zace atd. Rovněž realizujeme přivaděč do
Trenčína, který nám naplno běžel do šestého
měsíce loňského roku a prozatím práce pro-
bíhají v omezené formě, kvůli dohodě o podo-
bě nového mostu (výměna letmé betonáže za
vložené ocelové pole). Na tomto přivaděči rea-
lizujeme dva mostní objekty, z nichž ten větší
překonává řeku Váh. Několik dalších projektů
začíná v těchto dnech a dnech blízkých. Jedná
se opět o akce v Košickém kraji – Východo-
slovenská galerie a dům Gemer. Z mostařiny
začíná rekonstrukce mostu Belá na D1 u Lip-
tovského Mikuláše a náš největší projekt D1

Jánovce – Jablonov, kde realizujeme 7 most-
ních objektů a 4 objekty opěrných zdí. Dou-
fám, že se nám podaří více stavět než papíro-
vat a situace na stavebním trhu se alespoň
mírně zlepší.

Luděk Borový

Ve svém předešlém pří-
spěvku do tohoto časopisu
jsem v říjnu roku 2012 psal
mimo jiné i o zahájení prací

na rekonstrukci Elektrárny Prunéřov II. Nyní
po téměř pěti měsících je příležitost na první
hodnocení. Naše společnost realizuje na re-
konstrukci EPRU II dvě zakázky, které jsou pro
ni, co do objemu, stěžejní.

První zakázkou v tomto energetickém kom-
plexu jsou sanace betonových konstrukcí na
velkém počtu technologických objektů elek-
trárny. Naším přímým objednatelem je firma
Herkul, vyšším zhotovitelem je Divize 3 Me-
trostavu. Hlavní činností jsou v převážné míře
opravy betonových konstrukcí spočívající
v odbourání porušených povrchových vrstev
betonu buď mechanicky nebo vysokotlakým
vodním paprskem, očištění povrchu s odha-
lením a ošetřením betonářské výztuže napa-
dené korozí a zpětná reprofilace povrchů
schváleným sanačním systémem Freyssinet
– Foreva sanačními hmotami. V některých
případech jsou povrchy na závěr opatřeny
ochranným nátěrem. V některých případech
jsou tato sanační opatření doplněna těsně-

Sanace betonových konstrukcí

ním trhlin metodou nízkoviskozní injektáže.
Materiály pro sanace dodává firma Sika. Prá-
ce realizuje oblast sanací vedená ing. Petrem
Hřebejkem, přímo na stavbě řídí práce stav-
byvedoucí Petr Vaněk. Zakázka je realizována
na 33 objektech různé velikosti. Práce byly
zahájeny na konci minulého roku a jsou plá-
novány tak, aby většina z nich byla dokonče-
na do konce roku 2013.

Součástí komplexní obnovy Elektrárny Pru-
néřov II je i napojení potrubí odsíření na chla-
dicí věž. Pro toto propojení bylo nutno vybou-
rat prostup v plášti chladicí věže a zesílit lem
tohoto otvoru dodatečně vybetonovaným prs-
tencem. Tento prstenec je s pláštěm věže pro-
pojen soustavou 240 předpínacích tyčí prů-
měru 32 mm, které se po vytvrdnutí prstence
napnuly. To bylo předmětem dodávky pra-
covníků Freyssinetu CS pod vedením stavby-
vedoucího Petra Klatovského. Představu
o tom, jak náročná to byla operace, si může
čtenář udělat z přiložených fotografií. Práce
na jedné chladicí věži byly dokončeny podle
plánu na konci roku 2012, v jarních měsících
2013 si to Freyssinet CS zopakuje na další
věži.

Nejnáročnější a technicky nejzajímavější pra-
cí na obnově Elektrárny byla demontáž a ná-
sledná montáž tří elektrárenských parních
kotlů v objektu kotelny. Pro představu každý
kotel je obrovský technologický celek s půdo-
rysnými rozměry 12 x 30 m a hmotností
téměř 4 000 tun, který je zavěšen na pomoc-

Ztužující prstenec v plášti chladicí věže

Spouštění a zvedání kotlů

Aquacentrum Šutka
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Banská Bystrica

Polsko

Trenčín

Zvolen

Freyssinet CS vstupuje do roku 2013 s mírným optimismem

Přichází jaro

Přeji tedy nám všem, ať se nám počet úspě-
chů v roce 2013 daří jenom rozšiřovat.

Sanace úpravny vody Prunéřov



předpínání v čele s vedoucím oblasti ing. Mi-
lanem Kyndlem a stavbyvedoucím Jiřím Še-
bestou. Práce probíhaly takřka nepřetržitě
a během této doby bylo nutno vyřešit neje-
den složitý technický či organizační problém.
Velkou oporou je nám náš subdodavatel ze
skupiny Freyssinet, švýcarská firma Hebetec,
která se specializuje na těžké zvedání a mani-
pulace s konstrukcemi. Tato firma zapůjčila
všechna potřebná hydraulická zařízení a do-
dala i odborného šéfmontéra, který za provoz

zařízení odpovídal a postupně bude zaučovat
naše odborníky tak, abychom v určitém čase
mohli převzít ovládání celého zařízení do
vlastních rukou.
Na konci února začíná druhá etapa prací, kte-
rá spočívá v postupné montáži a zvedání no-

vých kotlů do stejné výšky jako byly kotle pů-
vodní, to je do téměř 67 metrů nad podlahou.
Při tomto zvedání budou v některých závě-
sech síly přesahující 300 tun. Přitom je třeba
dbát na vysokou přesnost tak, aby mohli mon-
téři připojovat na spodní části zavěšené kon-
strukce další díly kotle. Celá tato zakázka, kte-
rá je v Čechách naprosto unikátní je rozplá-
nována do konce letošního roku, kdy by měly
být všechny tři kotle zavěšeny opět na tyčích
v definitivní poloze pod střechou kotelny.
Naším objednatelem na této zakázce je Di-
vize 3 Metrostavu.
V současné době, až na několik výjimek, pra-
cuje téměř celá společnost Freyssinet CS na
zakázkách v Elektrárně Prunéřov II a pohlíží-
me s mírným optimismem do dalších měsíců
letošní stavební sezóny, kdy by měly být zahá-

,

jeny několikrát odložené mosty v Trenčíně
a na dálnici D1 pod Tatrami na Slovensku.
Všichni pracovníci Freyssinet CS věří, že nej-
horší období s katastrofálním nedostatkem
práce zejména v hlavní oblasti tj. předpínání
postupně odeznívá a že bude možno znovu
naplno využít zkušeností a umu pracovníků,
kteří se touto technologií u společnosti již
mnoho let zabývají.

Miloš Šimler

Středisko provozování vodohospodářských
zařízení provozuje majetek obce Lutín s míst-
ní částí Třebčín a majetek lázeňské obce Sla-
tinice včetně místní části Lípy.
Smlouva o provozování s obcí Lutín byla pode-
psána v roce 2005 na období 10 let. Součást
provozování je vodovodní síť obce Lutín, vodo-
vodní síť obce Třebčín, vodní zdroj Trávníky
s vodojemem a ČOV Lutín.
Velká část svěřených objektů byla realizována
v 50tých a 60tých letech minulého století
v akcích Z. Od té doby obec do vodohospo-
dářské infrastruktury téměř neinvestovala.
Po převzetí provozování naší firmou se poda-
řilo obci získat dotaci na rekonstrukci ČOV
a v průběhu prvního roku provozování byla
připravena dokumentace pro rekonstrukci.
V následujícím roce proběhla kompletní re-
konstrukce ČOV Lutín, jejíž výsledky již neby-
ly zcela v souladu s platnou legislativou. Pro-
běhla částečná stavební rekonstrukce, ale
hlavně zásadní změna v technologickém vy-
bavení ČOV.

mechanické části ČOV byla zrušena usazo-
vací nádrž, vybudovalo se nové mechanické
předčištění, podélné aktivační nádrže byly
nově upraveny na oběhovou aktivaci s od-
straňováním dusíku. Dosazovací nádrže do-
staly nové mosty a nově bylo vybudováno ka-
lové hospodářství s odvodněním kalu nově
instalovanou odstředivkou. Na odtoku z dosa-
zovacích nádrží byl doplněn třetí stupeň (mik-
rofiltr) a pro odstraňování fosforu byla insta-
lována dvouplášťová nádrž s automatickým
dávkováním síranu železitého.

dalších letech probíhaly opravy a úpravy
hlavně na vodovodních řadech. První úprava
proběhla na DN 250, litinovém přívodním
potrubí vodovodní sítě do areálu Sigmy, které
bylo nahrazeno plastem. Následně se vybu-
dovala nová část vodovodní sítě obce v části
staré zástavby.

ístní část obce Lutín – Třebčín měla svůj
vlastní vodovod. Pitná voda byla nakupována
ze zdroje ZD Senice. Kvalita pitné vody v tom-
to zdroji se velmi rychle začala zhoršovat,
pravděpodobně vlivem splachů z okolních
polí. Obsah dusičnanů v tomto zdroji často
přesahoval povolenou hodnotu a představo-
val zdravotní riziko. Proto se obec začala zabý-
vat možností propojení obou obcí a dodávání
vody z vodního zdroje Lutín. V roce 2012 byla
stavba nového vodovodu zkolaudována a od
dubna 2012 je do obce Třebčín dodávána kva-
litní pitná voda ze zdroje v Lutíně. Současně
s touto stavbou byla dobudována vodovodní

V

V

M

síť i v okrajových no-
vých částech obce.

ě je měněna
technologie ve vodním
zdroji (čerpadla, uzavírací klapky, armatury).
Zbývá rekonstrukce posledního objektu a tím
je akumulace vody ve vodojemu Skály, který
má dvě komory o 1 000 m .

ářské infra-
struktury se průběžně provádí na síti čištění
kanalizace s následným monitoringem, na
vodovodní síti průběžné opravy havárií, výmě-
ny ovládacích armatur, výměny vodoměrů.
V září 2007 byla podepsána smlouva o provo-
zování vodohospodářské infrastruktury obce
Slatinice naší firmou. Pokusím se zrekapitu-
lovat, co se nám za tu dobu podařilo zrealizo-
vat.

í provedená rekonstrukce na infrastruk-
tuře VH majetku proběhla na vodním zdroji.
Ve vrtech bylo zrezavělé ocelové potrubí na-
hrazeno nerezovým, byly dobudovány mon-
tážní šachty, vyměněna čerpadla a vyměněno
ovládání spínání hladin čerpání vody. Ná-
sledně jsme vybudovali oddělené uzavírání
vodovodního řadu do Slatinic a do Lip (do té
doby při poruchách ve Slatinicích byla uza-
vřena voda i v Lípách).

ásledovala rekonstrukce ČOV Slatinice. Při
převzetí objektů do provozování byla ČOV
Slatinice v téměř havarijním stavu. ČOV nemě-
la vůbec mechanické předčištění, kalová kon-
covka neexistovala. Kal z odpadní splaškové
vody se vypouštěl na pole vedle ČOV. Vy-
hovující počet vzorků na odtoku z ČOV bylo
téměř nemožné odebrat.

řilo se zajistit dotaci na rekonstrukci
ČOV ve výši 90 % nákladů a v letech 2010 -
2011 proběhla rekonstrukce celé technolo-
gie a částečné stavební úpravy. V současné
době ČOV Slatinice bez problémů plní limity
dané legislativou.

í objekt, který se podařil zrekonstru-
ovat také za pomoci dotace byl vodojem. Pů-
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Dokončený zesilující prstenec

Montáž předpětí uvnitř chlacicí věže

Zesilující prstenec chladicích věží - prvky předpětí

Středisko provozování vodohospodářských zařízení

V prostředí kotelny je nutno využívat všech
ochranných prostředků

ném ocelovém roštu a soustavě nosných tyčí
v téměř 70metrové výšce nad podlahou ko-
telny. Každý z těchto tří kotlů byl před de-
montáží rozdělen na dvě části a potom po-
stupně spouštěn pomocí 26 závěsů vytvoře-
ných ze svazků předpínacích lan a hydraulic-
kých válců na podlahu kotelny, kde byl po-
stupně demontován a odvážen do šrotu. Celá
demontáž všech tří kotlů trvala čtyři měsíce,
což je považováno všemi zúčastněnými za vel-
mi krátkou dobu. Zasloužila se o to celá oblast

ČOV Lutín-dekantační odstředivka DO 400

ČOV Lutín-dosazovací nádrž a stabilizace kalu

Odbourání porušených povrchových vrstev betonu

Hydraulický lis s nosností 200 t



vě čistit. Strop byl vyměněn, celá budova opra-
vena a vyměněno veškeré potrubí.

í částí, kterou je třeba vyměnit, jsou
vodovodní řady. Byla zpracována projektová
dokumentace, vydáno územní a stavební po-
volení, přislíbena dotace. Bohužel zatím se

Posledn

nový vodovod nezrealizoval, ač ten stávající,
většinou 50 let a víc starý, je ve velmi špat-
ném stavu.

řesto se nám za dobu provozování podařilo
opravami a dohledáváním poruch snížit ztrá-
ty vody na vodovodním potrubí z 65 % na
50 % (tzn. že 50 % vyčerpané vody z vrtu se
vsakuje z vodovodních řadů do země).

ší stav vodovodní sítě je v okolí Ná-
dražní ulice, kterou je třeba v rámci investič-
ních akcí obce vyměnit celou.

žíme se v rámci provozování majetku
obce udržovat všechny objekty v co nejlep-
ším možném stavu, průběžně provádět opra-
vy a stávající stav pomalu zlepšovat.

P

Nejhor

Sna

Marcela Česalová

ROK A VÍCE POTÉ

Karlův most je natolik sledovanou památkou,
že jakákoliv sebemenší oprava se nutně
musela dostat pod drobnohled nesmlouva-
vých kritiků. Každý, kdo se chtěl jen trochu
zviditelnit, pozvedl prapor ve jménu památ-
kové čistoty a hned padala ostrá slova, co se
udělalo špatně a vydávala se různá prohláše-
ní, která spory odborníků dostala daleko za
mez odborné debaty a zaváněla spíše pavla-
čovou politikou. Mediální masáž dosahovala
chvílemi rozměrů tisícileté povodně. Zaplať-
pánbůh i takovou spoušť slavný pražský most
ustál, a že dokonce s jistou slávou a bez ztráty
kytičky, dokladuje loňská prestižní cena Inže-
nýrské akademie ČR.
Za 650 let své existence čelil most mnoha
ohrožením. Během dlouhé řady povodní byl
několikrát poškozen, nejdrastičtěji v letech
1496, 1784 a 1890. Při povodni v roce 1890
protrhly most klády z utržených vorů, které se
o Karlův most zarazily a bily do jeho pilířů.
Tehdy proběhla jedna z prvních operací
statiky mostu. Oprava trvala dva roky. V roce
1966 se provedl stavební průzkum, který
ukázal, že most ohrožují trhlinky, jimiž do
konstrukcí vniká dešťová voda se solí ze zim-
ních posypů vozovky. Náklad na celkovou

opravu tehdy činil asi padesát milionů korun.
Z dnešního pohledu se v té době lidé při opra-
vě mostu dopustili mnoha nejrůznějších
chyb, například: nebyla oddilatována zesilují-
cí betonová deska a podvozovkové betonové
vrstvy od kamenného zábradlí, a tak dochá-
zelo k vytlačování a naklánění zábradlí nad
vodu. Neblahou věcí bylo také používání akti-
vovaných cementových malt pro zdění zá-
bradlí. Kamenné bloky zábradlí tak nemohly
dýchat a tím se urychlil jejich rozpad. Nej-
větším problémem však byla nekvalitní
hydroizolace mostovky, která umožňovala
promočení celých kamenných oblouků. Ne-
dostatky mohou omluvit jen tehdejší staveb-
ní technologické možnosti a stavbařské zna-

Nesmrtelný most

losti z konce šedesátých let minulého století.
Já jsem na tu stavbu opravdu hrdý,“ konsta-

toval výrobně - technický náměstek Divize 9 -
centrály Milan Svoboda, který měl tehdy
v plovoucí kanceláři na Kampě všechno pod
palcem. „Oprava mostovky Karlova mostu“
byla zahájena 17. srpna 2007 a ukončena o tři
roky později 31. října 2010. Hlavním cílem
opravy bylo vložit do mostovky novou izolaci
a zabránit tak další degradaci mostu. Při této
příležitosti se uskutečnila i nová pokládka
inženýrských sítí, elektrické slavnostní osvět-
lení, plynové veřejné osvětlení, instalovala se
čidla na měření teploty a vlhkosti v konstruk-

„

7

ci, vyřešilo se odvodnění obou konců mostu
atd. Pro nezaujatého pozorovatele to byla pak
hlavně pokládka staronové dlažby a přezdění
parapetního zábradlí. Za dobu stavby bylo
přezděno celkem úctyhodných 3 776 pískov-
cových kvádrů (z tohoto počtu bylo v lomu
Kocbeř nově vyrobených 1 684 kvádrů).“
Podle slov Milana Svobody se jednalo o úplně
jinou práci než stavět nový most. Kvalita, ná-
ročnost, bezchybnost, pracovat pod drobno-
hledem veřejnosti a ještě se vejít do rozpočtu,
to byly atributy rekonstrukce historické pa-
mátky. Pracovalo se sice intenzivně, na mostě
se za plného provozu (denně přes most pře-
jde 30 tisíc lidí) střídalo ve směně v průměru
dvacet až třicet lidí, ale o to víc se postupova-
lo s rozvahou. Nic se neponechalo náhodě,
každý problematický krok se konzultoval

vodně obsahoval jednu komoru pro akumu-
laci vody, kterou proto nebylo možné víc než
30 let vyčistit. Nad touto nádrží byl betonový
strop, na kterém byl beton opadaný v mnoha
místech až na ocelové armatury a hrozilo jeho
propadnutí do nádrže. Potrubí v armaturní
komoře v železe a litině bylo zkorodované. Po
rekonstrukci jsou nádrže dvě a dají se střída-

s přizvanými specialisty. Příkladem za všech-
ny stavební etapy bylo jedenácté pole mostu,
kde se nalezly daleko starší kameny, i když ani
ty nebyly původní, musely se restaurátorsky
rozebírat a na každý zpracovat speciální tech-
nologický postup. Naprosto absurdní bylo
proto tvrzení odpůrců stavby, že se z mostu
„ztratily“ historické kameny, přitom každý
byl od počátku náročné rekonstrukce pečli-
vě evidován, fotograficky zdokumentován
a v případě, že nebyl do mostu vrácen, byl
uložen do depozita.
Dnes je most sice po inženýrské stránce za-
jištěn, to však neznamená, že za slavnostním

Vlastimil Vavřín

otevřením mostu na svatého Martina v roce
2010, zbyla jen tlustá čára. Odborníci, kteří se
pod rekonstrukci podepsali, získali cenné
a nenahraditelné zkušenosti. Další etapa,
která předpokládá opravu kamenného pláště
a oblouků se připravuje velice zvolna. Dělají
se průzkumy, přepočty a rozbory dat získa-
ných měřením na mostě. Nejdůležitější je
však zajištění lomu na kvalitní pískovec
s dlouhou trvanlivostí. Dneska je zatím jedno,
jestli se začne za rok nebo za pět let, ale delší
otálení s opravou by přece jen byl hazard,
poněvadž pískovcové kvádry nejsou nesmr-
telné, Karlův most však chceme mít nesmr-
telný.ČOV Slatinice - aktivační linka s mechanickým předčištěním

ČOV Slatinice - provozní budova po rekonstrukci



Z ÚTVARŮ A ODDĚLENÍ

K 1. lednu letošního roku
vešla do života opatření,
která se připravovala
prakticky celou druhou
polovinu loňského roku.
Jejich cílem je další zvý-
šení úrovně řízení při

současném snižování nákladů na správní re-
žii. Přestože tato opatření jdou napříč celou
společností, lze říci, že nejvíce se dotkla útva-
ru výkonného ředitele, tj. výrobního útvaru.
Úvodem několik vět z historie tohoto útvaru.
Samostatný útvar vznikl nedlouho po osamo-
statnění naší společnosti a její transformaci
na akciovou společnost v roce 1992, nejdříve
jako výrobně - obchodní, z důvodu vyčlenění
pracovníků zpracovávajících nabídky z Tech-
nické skupiny a jejich přemístění do tohoto
nového celku. Útvar se mimo nabídek dále
zabýval nákupem materiálů a subdodávek, ří-
zením výroby a záručním servisem. Po dal-
ších změnách byli do tohoto útvaru dále za-
řazeni pracovníci laboratoří, geodeti a hlavně
specialisté pro IMS, řízení BOZP a environ-
mentu. Součástí dalších změn, které přinesl
vývoj zakázky a obratu společnosti bylo roz-
dělení tohoto útvaru na část výrobní
a obchodní s vytvořením samostatného
obchodního útvaru z původního cenového
oddělení a oddělení nabídek.
Po této organizační
změně se útvar vý-
konného ředitele na-
plno věnoval zavede-
ní projektového říze-
ní na všech realizo-
vaných zakázkách, ří-
zení přípravy výroby
s kontrolou a organi-
zováním předvýrob-
ních příprav nových
zakázek. Na počátku
své existence útvar
řídil nákladové kal-
kulace zakázek a je-
jich kontrolu pomocí
výrobních faktur, tato
činnost byla po něko-
lika letech následně přesunuta do ekonomic-
kého útvaru. Byla postupně rozšiřována
a zkvalitňována práce oddělení nákupu s vyu-
žíváním vícekolových výběrových řízení, tvor-
ba modulu zásoby v softwaru Helios a jejich
řízení, kdy se s postupem času objem zásob
ponížil na třetinu. Velice důležitým počinem
byla zásadní změna v pohledu na Bezpečnost
a ochranu zdraví při práci, zde bylo zpracová-
no a následně uvedeno do života několik po-
mocných prvků, jako založení a práce projek-
tového týmu BOZP, systém vícestupňové kon-
troly, zavedení a práce interních koordinátorů
a hlavně neustálého tlaku z pozice pracovní-
ků výrobního útvaru na zlepšování celého sta-
vu a systému. Celý tento přístup měl velikou
zásluhu na rapidním zmenšení počtu pracov-
ních úrazů a snížení následků na zdraví na-
šich pracovníků. V oddělení řízení jakosti se
postupně dopracovaly dokumenty Systému
řízení téměř do dokonalosti a na jejich zákla-
dě byly získány tři základní certifikáty systé-
mů jakosti, ochrany ŽP a bezpečnosti práce.
V roce 2000 jsme byli první stavební firma,
která získala cenu České republiky pro ja-
kost. Součástí řízení jakosti výroby byla i čin-
nost stavebních laboratoří s následnou akre-
ditací podnikové centrální laboratoře, vzhle-
dem k velkému podílu použití betonů v na-
šich pracích. Za úspěch je nutno také pova-
žovat dopracování systému vyhodnocování
dokončených staveb a zavedení motivace pro
projektové týmy při úspoře nákladů. Nutné je
ale zároveň konstatovat, že jeden z důvodů
pro zavedení vyhodnocování staveb, je zpět-
ná vazba do obchodních nabídek. Zavedení a
zlepšení tohoto úkolu je nezbytně nutné v dal-

ších letech pro zvýšení konkurenceschop-
nosti naší společnosti. Neméně důležitou čin-
ností bylo ustavení funkce ekologa a dopra-
cování ochrany životního prostředí s dokona-
lým systémem řízení a sledování odpadového
hospodářství.
Cílem práce útvaru výkonného ředitele v no-
vé organizační struktuře je navázání na dosa-
vadní práci a další posunutí na vyšší úroveň.
Máme vysoko nasazenou laťku v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci (3 úrazy
v roce 2011 proti 24 úrazům v roce 2005).
Víme, že práce v oblasti bezpečnosti na stav-
bách je nikdy nekončící proces a udržení vyso-
ké úrovně není jednoduché ani automatické.
Připravujeme novou organizaci a metody prá-
ce interních koordinátorů bezpečnosti, za-
mýšlíme se nad zlepšením motivace všech
zaměstnanců v přístupu k bezpečnosti. Má-
me mnoho předpisů, školení a teoretických
opatření, máme na dobré úrovni osobní
ochranné pomůcky. Hlavním prostorem, kde
můžeme posunout míru bezpečnosti dále, je
myšlení a osobní přístup každého pracovníka
na našich stavbách.
V oblasti přípravy a řízení výroby máme rezer-
vy v předávání zakázek z obchodu do výroby
a ve včasném zpracování předvýrobní a vý-
robní přípravy. Zjednodušili jsme rozsah doku-
mentace pro projednání předvýrobní přípra-

vy s přesunutím části dokumentů do výrobní
přípravy, a tím chceme zkrátit čas, potřebný
pro zpracování předvýrobní přípravy tak, aby
byla připravena skutečně před zahájením pra-
cí. Důležitou součástí kontroly staveb jsou
interní audity. Budeme v nich pokračovat, po-
skytují přehled o úrovni řízení stavby a zpět-
nou vazbu pro zlepšení práce pracovníků na
stavbě i jejich hodnocení. V rámci operativní-
ho řízení výroby budeme věnovat maximální
pozornost koordinaci výrobních kapacit. V si-
tuaci, kdy nemáme dostatek zakázky pro
vlastní zaměstnance, musíme bedlivě zvažo-
vat zadávání zakázek subdodavatelům.
Včasné a úplné informace při plánování výro-
by jsou nezbytným předpokladem pro toto
řízení.
Součástí přípravy stavby, která má zásadní
vliv na ekonomiku projektu, je nákup. Pro-
vedli jsme změnu v organizaci zajištění náku-
pu materiálů i subdodávek s cílem nakupovat
vybrané materiály a subdodávky centrálně
a využít tak synergický efekt ve společnosti
i ve skupině společně se společnostmi Prům-
stav a Eurovia. Je to náročná organizační změ-
na, protože nákup byl doposud zajišťován roz-
dílně pro jednotlivé divize a změnit tento sys-
tém není jednoduché.
Oddělení IMS čeká mnoho práce – všechny
změny v organizaci a postupech je nutné za-
pracovat do dokumentů IMS, abychom měli
logickým způsobem popsány pracovní po-
stupy ve společnosti a jako certifikovaná spo-
lečnost byli schopni obhájit certifikáty při
externích auditech.
Důležitou součástí celého procesu výroby je
záruční servis. Máme dobře nastaven systém

předávání dokumentace dokončených a pře-
daných staveb do záručního servisu, ne vždy
však podle tohoto systému všichni předávají-
cí postupují. Způsob informování o reklamo-
vaných vadách a dokumentování jejich od-
stranění je dobře nastaven a je důležité tyto
zásady dodržovat, protože při odstraňování
reklamovaných vad je třeba se vyvarovat rizik
sankcí při případném neplnění závazků spo-

lečnosti a snažit se minimalizovat náklady.
Změny v organizaci útvaru výkonného ředite-
le jsou součástí změn celé společnosti. Cílem
je také přesunout do řízení výkonného ředi-
tele větší část provozních záležitostí a tím
uvolnit ruce vedení společnosti pro práci
v obchodní oblasti a strategii.

ír MyšičkaVladim

Nadace VINCI v České republice zahájila svou
činnost na jaře roku 2008 a vytkla si za cíl
pokračovat v myšlence své mateřské skupiny
a vytvořit propojení mezi pracujícími a oby-
vateli, mezi světem podniku a světem měst
i venkova, světem občanské společnosti.
Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice
jsou dceřiné společnosti skupiny VINCI půso-
bící na českém stavebním trhu, EUROVIA CS,
SMP CZ, PRŮMSTAV, VINCI CONSTRUCTION
GRANDS PROJETS a dále mateřská nadace
FONDATION D'ENTRE-PRISE VINCI POUR LA
CITÉ.
Dalšími donátory se postupně staly společ-
nosti VINCI ENERGIES CZ, VINCI Park CZ
a SOLETANCHE Česká republika.
Cílem Nadace VINCI je podporovat a mobili-
zovat prostřednictvím zaměstnanců skupiny
VINCI humánní potenciál, aby dodával odva-
hu, pomoc a sílu občanským iniciativám a pro-
jektům s potřebou sociálního i profesního za-
členění, podporoval vzdělávací činnost, za-
městnanost a možnost přístupu k bydlení
v tíživých situacích nebo využíval volného
času na rozvíjení osobností dětí a mládeže.
Každému projektu, který žádá o přidělení na-
dačního příspěvku, je přiřazen kontaktní za-
městnanec – patron projektu. Ten pomáhá
projektu při jeho přípravě, obhajuje ho před
výběrovou komisí a následně doprovází jeho
realizaci.
Všichni reprezentanti Nadace VINCI v České
republice i patroni projektů pracují pro nada-
ci na základě dobrovolnosti a bez nároku na
honorář.
V roce 2012 prošla úspěšně Nadace VINCI
v České republice již pátým rokem své exis-
tence, opět přidělovala nadační příspěvky
a roznášela tak radost mezi vybrané žadatele.
Tito již využívali pro své žádosti nový jednot-
ný formulář, na kterém zasílali své konkrétní
projekty a uváděli všechny potřebné infor-
mace.
Používání jednotného formuláře na jednu
stranu snížilo celkový počet zájemců o na-
dační příspěvek, ale na druhou stranu došlo
ke zkvalitnění a zpřesnění jednotlivých pro-
jektů.
Celkově naší nadaci bylo v roce 2012 doruče-
no a následně zaregistrováno 25 žádostí s nej-
různějšími projekty.
Výběrová komise zasedala v průběhu roku
dvakrát, a to v červnu a listopadu, a bylo jí pre-
zentováno 8 projektů.
Jednalo se hlavně o projekty, které podporo-
valy začlenění našich spoluobčanů formou
zajištění pracovních míst a nebo se tyto pro-

jekty týkaly formy sociální-
ho znovuzačlenění do spo-
lečnosti.
Jednotliví žadatelé velmi
ocenili osobní přístup a cel-
kovou spolupráci s patrony
a patronkami projektů, kte-
rými jako obvykle, byli zaměstnanci českých
filiálek skupiny VINCI.
Konkrétními osobami jsou Pavel Němejc
a Přemysl Neumajer z SMP CZ, Monika
Vrňáková a Jiří Dostál z firmy Průmstav, Mag-
daléna Dvořáková ze SOLETANCHE, Petra
Barcalová z VINCI Park CZ, Vladimír Draho-
koupil z EUROVIA CS a Jan Horák z firmy
KASTT.
Výběrová komise odsouhlasila a potvrdila při-
dělení nadačního příspěvku pro všech osm
prezentovaných projektů.
U jednoho občanského sdružení však násled-
ně po přidělení příspěvku došlo k problémům
se zajištěním financování jeho hlavní činnos-
ti, takže tento žadatel se omluvil a přidělený
nadační příspěvek následně naší nadaci vrátil
v plné výši.
Celková přidělená částka nadačních příspěv-
ků pro konečných sedm projektů za rok 2012
činila .
Novinkou v činnosti Nadace VINCI v České
republice byla spolupráce s Nadačním fon-
dem Veolia.
Tato spolupráce byla potvrzena u dvou vybra-
ných projektů, kdy Nadační fond Veolia při-
spěl svým vlastním finančním darem, který
byl přidán těmto žadatelům k nadačnímu pří-
spěvku přidělenému naší nadací.
Velmi rád bych na závěr poděkoval všem kon-
taktním zaměstnancům - patronům a pat-
ronkám jednotlivých projektů a dále také
svým kolegům z výběrové komise, ze správní
rady a revizorovi nadace.
Tedy všem těm, kteří pracovali jako dobrovol-
níci a společně s přínosem svých osobních i
profesních kompetencí vnášeli do projektů
při spolupráci s občanskými aktivitami i svůj
humánní přístup.
Věřím, že i v dalším období bude Nadace
VINCI oslovena novými žadateli a bude moci
přinášet svoji skromnou pomoc občanským
iniciativám formou nadačních příspěvků.
Podrobné informace a další údaje naleznete
na webových stránkách www.nadacevinci.cz
Potenciální zájemci o patronaci projektů ne-
bo žadatelé s novými projekty se mohou hlá-
sit na mailu , popří-
padě na mém telefonu .

Milan Valenta

1 043 171 Kč

nadace@nadacevinci.cz
602 360 262

Nadace VINCI
v České republice

NADACE
VINCI
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Ilustrační foto - napínání mostní konstrukce

Jako každoročně probí-
há i začátkem letošního
roku aktualizace doku-
mentace IMS. Na intra-
netu v sekci VŘ najdete
složku IMS, kde je umís-

těna verze z minulého roku. Aktualizovaná
a revidovaná dokumentace pro rok 2013 je
postupně ukládána do dokumentu IMS 2013.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, IMS

Aktualizace dokumentace IMS

Útvar výroby



BOZP
Rok 2012 byl rokem nových vizí v rámci BOZP.
Tyto vize šířili zejména kolegové vedení VINCI
a seznamovali s nimi naše vrcholové mana-
žery. Celé snažení se týkalo takzvané kultury
bezpečnosti, která pobízí manažery společ-
ností jít příkladem v rámci BOZP, volá po změ-
ně přístupu k BOZP jednotlivých pracovníků,
zavádí proaktivní přístup a podporu bezpeč-
ného provádění prací se zaměřením na mini-
mální úrazovost a počet nemocí z povolání.
Je výsledkem práce útvaru VŘ a odpovědných
osob na stavbách a také šťastnou náhodou,
která přes všechno úsilí hraje svou roli, že
jsme od 4. 6. 2012 do 28. 2. 2013 neměli pra-
covní úraz. V loňském roce jsme zaznamenali
jen 3 registrované pracovní úrazy, což je dob-
rá zpráva a ještě větší závazek do budoucna.

Ekologie
Zima je období, kdy se zdánlivě v přírodě nic
velkého neděje. Na řadu přichází čas tvorby
statistik a nejrůznějších výkazů o spotřebě
a hlavně produkci všech škodlivých látek.
Mimo produkci emisí naše firma nejvíce
ovlivňuje ŽP tvorbou odpadů. Přikládám tedy
malé srovnání loňského roku s těmi předcho-
zími. Na grafu číslo 1 je patrná produkce a slo-
žení nebezpečných odpadů v rámci let 2007
– 2012 v tunách. Na grafu číslo 2 je znázorně-
ná míra třídění komunálních odpadů a její
zhoršující tendence. Toto bude jedním
z bodů ke zlepšení v roce 2013. Do grafu není
zanesen vliv stěhování firmy a zvýšená pro-
dukce papíru.

Edita Miláčková

OTÁZKY PRO ...

Již popáté v řadě se sou-
částí výroční konference
techniků naší skupiny
stalo vyhlášení držitelů
ceny Veselý Pilát. Tato ce-
na je udělována vedením
společnosti nejúspěšněj-
šímu středisku či sa-
mostatnému projektu
v oblasti uplatňování zá-

sad Integrovaného manažerského systému
při realizaci stavebních zakázek. Cena je po-
jmenována po zakladatelích systému jakosti
u naší společnosti, kterými byli ing. Vladimír
Pilát (1930) a ing. Jaroslav Veselý (1937), oba
se stále těší výbornému zdraví.
V předchozích ročnících se jejími držiteli sta-
la postupně tato střediska: v roce stře-
disko , v roce středisko

a v roce středisko
. V roce to byly společně dva

projekty: pod vedením
a pod vedením .

V letošním roce měla porota ve vyhodnocení
složitou situaci jednak vzhledem k veliké roz-
manitosti velikostí a druhovostí jednotlivých
projektů a jejich takřka nesrovnatelných uka-
zatelů a jednak z důvodů mnoha personál-
ních změn ve vedení auditovaných projektů
vyvolaných organizačními změnami v celé
organizaci. Nakonec se porota rozhodla udě-
lit společnou cenu všem projektům divize 5-
Vodohospodářské stavby za celkovou vyso-
kou úroveň řízení těchto projektů dle procesů

2008
M. Svobody 2009

P. Popsimova 2010
P. Cihláře 2011

Hluboká R. Macháč-
ka Chebsko P. Večerky

IMS a dobrou úroveň
jejich dokumentování
s přihlédnutím k neu-
stálému zlepšování jed-
notlivých procesů a za-
vádění nových myšle-
nek do řídících a kont-
rolních procesů. Oce-
něnými projekty jsou
Jirkov a III. Mlýn vedoucího střediska M. Vol-
fa, Chebsko a PPO Dýšina vedoucího středis-
ka F. Havelky a samostatné projekty Hluboká
nad Vltavou pod vedením R. Macháčka,
Úpravna vody Mostiště pod vedením K. Uhlí-
ře, kanalizace a rekonstrukce ČOV v Ústí nad
Orlicí pod vedením B. Hány a projekt Mlado-
boleslavsko pod vedením M. Kubizňáka.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do
dalších projektů.

E. Miláčková, O. Maximovič, V. Krauz

Veselý Pilát 2012 udělen

Jak vzpomínáte
na Polsko, kde
jste měl na sta-
rosti výstavbu ně-
kolika mostů?

Musel jste za prací najezdit tisíce kilome-
trů, jak se to dařilo skloubit s rodinným záze-
mím?

Už se na to dí-
vám s jistým časo-

vým odstupem, takže vzpomínám v dobrém,
ale na ponaučení, kterých se mi v Polsku
dostalo, bych zapomínat neměl.

Měl jsem možnost jezdit skoro
každý víkend domů, takže to není v našem
oboru nijak výjimečné a naše rodiny s tím
musí tak trochu počítat. Ale je pravda, že těch
najetých kilometrů bylo více, než je zdrávo.

Netroufnu si říci, kde se mi nejvíce

Máte za sebou poměrně pestrou zkušenost
z nejrůznějších pozic ve firmě, na jakém pra-
covišti se vám nejvíce dařilo a jak se tato
zkušenost promítla ve vaší další práci?

Podařilo se nám udržet dobrou náladu

... ING. PETRA POPSIMOVA
vedoucího střediska ocelových konstrukcí
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Ve Zpravodaji č. 1/2009 vyšel článek s ná-
zvem: „Úspěchy zavazují“. Byla to informace
o zakládané tradici vyhlašování nejlepších
zaměstnanců roku v jednotlivých divizích. Na
tradiční konferenci techniků 25. února t. r.
jsme přistoupili k vyhlášení této „soutěže“ již
po šesté.
Na otázku proč firma Nejlepšího pracovníka
vybírá, si dovolím odpovědět výňatkem z výše
uvedeného článku z roku 2009: „… je to
ocenění sice symbolické, ale o to upřímnější
a z lidského pohledu cennější. Jednoduchou
matematikou můžeme podložit hrubý odhad,
který říká, že v práci strávíme přibližně jednu
třetinu svého života. Je na každém z nás, jak
se rozhodneme k té třetině svého života
přistoupit. Někdo svou „pracovní“ třetinu ži-
vota promrhá, či přetrpí, někdo se zaťatými
zuby udělá jen to, co musí, a někdo jiný
dokáže nejen dobře zvládnout všechny
pracovní úkoly, ale navíc ty všední činnosti
něčím vylepší a obohatí. Takoví lidé dokáží
šeď rychle ubíhajících pracovních dní rozptý-

Přestože se jedná o ocenění, které není urče-
no manažerům, byl poprvé (a zároveň i na-
posled) vyhlášen Nejlepší zaměstnanec z řad
manažerů. Toto ocenění získal ing. Václav
Krauz, dlouholetý výkonný ředitel společnos-

ti, který ke konci roku ukončil své působení
v této pozici.
Všem, kteří byli oceněni děkujeme za dosa-
vadní přístup.

Pavel Kameník

lit a vytvořit atmosféru, která i ty nejkonzer-
vativnější zastánce pomalého přístupu
strhne k vyšším pracovním výkonům.
Takových lidí si firma cení, a takovým lidem je
ocenění „Pracovník roku“ určeno“.
Pracovní tým, který měl v rámci projektu
MOTIVACE, revizi i vyhlašování nejlepších
zaměstnanců, doporučil oddělit vyhlašování
nejlepších zaměstnanců z řad THP od nejlep-
ších zaměstnanců v dělnických profesích. Od
letošního roku budou THP pravidelně vyhla-
šováni na tradiční konferenci odborové orga-
nizace.

Za rok 2012 získali toto ocenění tito naši kolegové:

D1: Petr Jeřábek
D2: Karel Skořepa, Vladimír Kučera
D5: Pavel Kužela
D8: Vojtěch Marek
D9: Denisa Panušková, Jiří Miškovský
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Dovolte mi pár slov, kterými bych Vám chtěl
představit fotbalovou školu Milovice, kde
jsem čtvrtým rokem trenérem starší příprav-
ky.
Fotbalová škola vznikla v roce 2007 při zdej-
ším fotbalovém klubu s cílem vytvořit kvalitní
tréninkové podmínky pro rozvoj a růst mla-
dých hráčů. Hlavním impulsem byla snaha
nabídnout kvalitní pohybové aktivity co nej-

širšímu spektru dětí pod odborným trenér-
ským vedením a pokusit se je zapojit do spor-
tovního života.
V době vzniku fotbalové školy zde trénovalo
jedno přípravkové družstvo v počtu cca
20 dětí, dále pak zde bylo jedno družstvo žáků
a jedno družstvo dorostu. Prvotní snahou tak
bylo vytvořit kontinuální strukturu mládež-
nických celků pod kvalitním trenérským vede-
ním a v odpovídajícím tréninkovém prostředí.
Během následného působení fotbalové školy
se podařilo ke sportu přilákat další děti

Dne 19. 1. 2013 se hokejový tým SMP CZ, a. s.
zúčastnil již tradičního turnaje amatérských
hokejových mužstev pod názvem Hornet
cup.
Letos se hrálo na hlavní ledové ploše Tesla aré-
ny, kde hrají týmy HC Sparta Praha a HC Lev
Praha. Turnaje se zúčastnilo 5 mužstev, která
hrají pravidelné amaterské ligy (mimo SMP
CZ). Hrálo se systémem každý s každým 2 x
20 minut.
O náročnosti turnaje svědčí, že jsme hráli
první zápas v 9 hodin a poslední v 16 hodin.
Pro náš nesehraný tým byl důležitý vstupní
zápas s HC Cutusin, který jsme zvládli výsled-
kem 3 : 1.
Rozhodující zápas, prakticky o vítězi turnaje,
jsme sehráli s favoritem turnaje HC Vranová
Lhota, který měl v týmu velmi kvalitní „bý-
valé” hokejisty, včetně nejlepšího střelce tur-
naje. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře a ještě
3 minuty před koncem zápasu jsme prohrá-
vali 3 : 1. Do konce řádné hrací doby se nám
podařilo ještě vyrovnat a o vítězi rozhodovaly
nájezdy.
Bohužel tady jsme už tolik štěstí neměli

a o jediný neproměněný nájezd jsme prohráli
zápas a také boj o prvenství v turnaji. V závě-
rečném zápase jsme deklasovali pořádající
HC Sršně 6 : 2.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům
týmu SMP CZ za jejich přístup k reprezentaci
společnosti.

dařilo. Snažím se, aby se mi dařilo na všech
pracovištích, na kterých se ocitnu. A co nej-
efektivněji využívat všechny zkušenosti, co
jsem zatím nasbíral.

Most Hačka mi opravdu přirostl
k srdci. Je to tím, že je to velice povedená stav-
ba, jak technicky, tak vizuálně. Také to byl
most, kde se sešla super parta lidí, takže
i přes obtíže, které tato stavba přinášela, se
pořád dařilo udržet dobrou náladu.

Chomutovský most je stavbou, na kterou
rád vzpomínáte, čím bylo toto dílo pro vás
výjimečné a čím vám přirostlo k srdci?

sklonku loňského roku jste vedoucímOd

střediska ocelových konstrukcí Divize 2 spe-
cializace, co nyní připravujete a jak se vám
v Berouně líbí?

Když byste se zamyslel nad stavební výro-
bou v ČR, prorokujete stagnaci nebo jste ve
výhledech spíše optimistou?

Víme, že rád lyžujete, jezdíte na kole,
poskytuje vám to všechno zázemí v Kadani?

Dal jste si do letošního třináctého pracovní-
ho roku nějaké osobní předsevzetí?

V Berouně se mi líbí, je to trochu
něco jiného než jsem dělal dříve. Ale pořád je
cílem zařídit, aby vše fungovalo, jak má. A sna-
žím se pokračovat v nastaveném trendu od
mého předchůdce Miroslava Havlíčka.

Prorokuji spíše stagnaci, ač bych byl
v této otázce rád optimistou.

Ano, Kadaň je ideální. Na lyže je to
kousek a na kole mám možnost vyrazit přímo
z domu do přírody, takže super.

Nedal, ale všem bych rád popřál
hodně zdraví, štěstí a zlepšení nálady.

Ptal se: Vlastimil Vavřín

SPORT
Fotbalová škola Milovice

a zajistit počáteční návaznost kategorií. Také
se podařily radikálně zlepšit tréninkové pod-
mínky, jak nákupem moderních sportovních
pomůcek, tak angažováním trenérů s licencí
pro tréninky mládeže.
V současné době již původní oddíl nejmen-
ších dětí dosáhl kategorie mladších žáků

a další oddíly postupně vznikaly dle navazují-
cích věkových kategorií. Nyní fotbalová škola
zastřešuje 7 družstev dětí do 13 let v celko-
vém počtu cca 90 dětí. Všechna naše druž-
stva se účastní dlouhodobých soutěží FAČR
a v průběhu celého roku odehrají spoustu tur-
najů po celé České republice a tým mladších
žáků nás již opakovaně reprezentoval na tur-
naji v zahraničí.
Dále se nám podařilo zajistit výborné trénin-
kové podmínky přes zimní měsíce ve spor-
tovní hale, která disponuje umělou trávou.
Abychom dětem zajistili všeobecnou pohy-
bovou průpravu, využíváme také tělocvičnu
s tatami a jako kompenzaci svalové disbalan-
ce navštěvujeme krytý plavecký bazén.
Celoroční tréninkový proces probíhá dle dlou-
hodobé koncepce, která odpovídá moderní

fotbalové výuce. Myšlenkou této výuky je při-
nést dětem radost ze hry bez tlaku na kolek-
tivní výsledek. Cíl je kladen na rozvoj osob-
nosti a individuální dovednosti.
Do budoucna bychom chtěli nabídnout co nej-
širšímu počtu předškolních dětí všeobecnou
sportovní přípravu, ať již budou později po-
kračovat fotbalem nebo jiným sportem.
Dlouhodobým cílem je vybudování funkční-
ho mládežnického centra ve spolupráci
s místní základní školou a pod záštitou FAČR.
Hlavním cílem bylo, je a bude přivést co nej-
více dětí ke sportovní činnosti.

Na závěr bych chtěl poděkovat SMP CZ, a. s.,
že již třetím rokem finančně napomáhá roz-
voji naší fotbalové školy.

Jan Vostřel

Hornet cup

Čtvrtletní zpravodaj společnosti

Redakční rada: spolupráce:
grafika: fotografie:
Vychází:

vydává SMP CZ, a. s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, tel.: +420 222 185 111, fax: +420 222 325 292, web: www.smp.cz
Martin Doksanský, Pavel Kameník, Ivo Köhler, Vladimír Myšička, Vlastimi. Vavřín, Jitka Mejzrová

Jarina Šimůnková, autoři článků a Josef Hebr
březen 2013

Jaromír Zelenka

1.

2.

3.

4.

5.

Pořadí

HC Vranová Lhota

SMP CZ
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3

3
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1
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0
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1
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Bodů

TABULKA UMÍSTĚNÍ V TURNAJI

KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ
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